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Stichting 3 maart ’45 
Herdenking Bombardement Bezuidenhout 

Op 3 maart 1945 vond in de wijk het Bezuidenhout een grote ramp plaats. In het licht van de bevrijding werd 
de wijk per vergissing door de Engelse luchtmacht gebombardeerd. Het plan was de V2-installatie in het Haagse 
Bos te treffen. Niet deze installaties maar een groot gedeelte van het Bezuidenhout werd vernietigd. Een groot 
deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of werden gewond en tienduizenden 

raakten hun huis kwijt.  
In 2015 is het 70 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. Een ramp zonder weerga voor de gemeente 
Den Haag. De Stichting 3 maart ’45 wil deze gebeurtenis niet zonder aandacht voorbij laten gaan. De Stichting 
wil de gevolgen van het bombardement, en die van oorlog in het algemeen, onder de aandacht blijven brengen. 
De Stichting heeft zich voor dit jaar laten leiden door de concentratie op de wijk zelf (ken de historie van uw 
wijk) en door het betrekken van de schooljeugd bij de herdenking.  
 

 
Terugblik 70 jarige Herdenking vergissingsbombardement Bezuidenhout Den Haag 
Wij kijken terug naar een prachtige 70 jarige herdenking van het vergissingsbombardement op de wijk het 
Bezuidenhout van 3 maart 1945. Een fotoverslag van gebeurtenissen. 
 

 
Historische wandelroute en website www.BB45.nl 

 

 
Tentoonstelling vergissingsbombardement in Stadhuis 

 

 
Bibliotheekles over 3 maart ’45 aan basisscholieren 

 
Kinderen gaan in gesprek met ooggetuige 

 
Film ‘Bezuidenhout, heden en verleden’ 

 
met naast beelden verhalen van ooggetuigen 
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Herdenking zondag 1 maart 2015 
 

 
Herdenkingsdienst van Bezuidenhoutse kerken 

 
Met Liduinakoor en Anglicaanse koor  

 
Toespraak van Haagse burgemeester Van Aartsen 

 
Toespraak Revr. David Stone, Kathedraal Coventry 

 
Bloemenhulde aan honderden slachtoffers 

 
Met kransen gelegd door officiële vertegenwoordigers, 

 
door Kinderen van Bezuidenhoutse basisscholen 

 
En wijkbewoners en belangstellenden 

 
[De toespraak van burgemeester Van Aartsen is te lezen op: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Herdenking-van-

het-bombardement-op-het-Bezuidenhout-toespraak-door-burgemeester-Van-Aartsen.htm  ]  
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Herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium 

 
En afsluitend napraten met kleine tentoonstelling 

 

Overige berichten
 

Theater ‘De Hongerwinter’ (4 mei) 
Op maandag 4 mei delen acht Hagenaars op hoge 
leeftijd, die bewust de Hongerwinter hebben 
meegemaakt, samen met acht acteurs van het 
Nationale Toneel het podium hun ervaringen uit de 

Tweede Wereldoorlog ten tijde van de Hongerwinter. 
Zij zijn de enigen die zo een veel bewogen, maar 
weinig belichte episode uit de geschiedenis van de 
stad nog eenmaal tot leven kunnen brengen. De 
voorstelling is op maandag 4 mei om 20.05 uur te 
zien in de Koninklijke Schouwburg. Kaarten kosten 

slechts € 5 en zijn te bestellen via www.ks.nl.  
 
Theater ‘Oorlog, je vertelt het na elkaar maar 
het gebeurt op hetzelfde moment’ (4 mei) 
In het Diamanttheater (Mariahoeve) presenteert 
NTJong en Theater Na de Dam een voorstelling 
gebaseerd op waargebeurde oorlogsverhalen van 

mensen uit Bezuidenhout die het bombardement van 
3 maart 1945 hebben meegemaakt. De voorstelling is 
op maandag 4 mei 2015 om 21.00u. Kaarten kosten 
€5 via www.diamanttheater.nl. Meer info: 
www.theaternadedam.nl.  
 
Tentoonstelling ‘Den Haag en de Atlantikwall’ 

Vanaf 10 april is in het Museon de tentoonstelling 

‘Den Haag en de Atlantikwall - Oorlog in de stad van 
vrede’. In de Tweede Wereldoorlog legde de Duitsers 
een verdedigingslinie aan die bestond uit een 
aaneenschakeling van geschutsbunkers, 
mijnenvelden met drakentanden en tankmuren. De 

Atlantikwall liep van Zuid-Frankrijk tot Noorwegen. 
Den Haag is bijzonder getroffen door de Atlantikwall. 
De aanleg van alle bunkers en tankgrachten bracht de 
stad enorme schade toe op materieel gebied en stelde 
de bewoners zwaar op de proef. Zo moesten 135.000 
mensen onder dwang hun huis verlaten. Meer info: 
www.museon.nl.  

 
Rondleiding commandobunker Badhuisweg  
Wil je zien hoe een bunker en het leven daarin eruit 

zag in die tijd? Ga dan mee met de rondleiding door 
een authentiek ingerichte commandobunker aan de 
Badhuisweg. De Bunker is op diverse data open; 
opgeven kan via: www.atlantikwallmuseum.nl.  

 

Tentoonstelling ‘Naar de Boeren’  
Vanaf 22 april 2015 is in het Haags Historisch 
Museum de tentoonstelling ‘Naar de Boeren – 
Kinderevacuaties in de Hongerwinter’. Tijdens de 
winter van 1944-45 heerste in het westen van het 

land een groot voedseltekort. Duizenden mensen 
stierven van de honger. Een groot aantal kinderen 
werd gered door evacuaties naar ‘de boeren’ in het 
noorden en oosten van het land. Het museum volgt 
zeven kinderen, onder wie vier Haagse, die de 
Hongerwinter hebben overleefd. Meer info: 

www.haagshistorischmuseum.nl.  
 
 
Pareldag en Bunkerdag 2015 
Op zaterdag 6 juni zijn twee evenementen in de wijk 
Bezuidenhout (Pareldag) en stad Den Haag 
(Bunkerdag). Tijdens deze dag laten wij u ook 

kennismaken met de wandelroute BB45 met een 
stand op hoek Koningin Marialaan/Theresiastraat en 
Walther Boerweide in Haagse Bos. 
 
Pareldag Bezuidenhout: voor de 7e keer 
organiseert het Parelteam van Wijkberaad 
Bezuidenhout een Parelroute door Bezuidenhout. 38 

wijkgenoten geven ‘een kijkje in de keuken’ en tonen 

bij hen thuis of op locatie hun bijzondere passie, 
hobby of verzameling. De activiteiten zijn in een route 
uitgezet in een handige folder, zodat u zelf kunt 
bepalen welke parels u wilt bezoeken. De feestelijk 
opening is om 10.00 uur in de bibliotheek Haagse 

Hout en eindigt om 16.30 uur. Meer info: 
www.bezuidenhout.nl.   
 
Bunkerdag Den Haag: Op deze dag zijn op diverse 
plekken in Den Haag activiteiten die in het teken 
staan van de overblijfselen van de Atlantikwall. In het 
bijzonder zijn bepaalde bunkers open die normaal 

gesloten zijn voor het publiek. Ook in het Haagse Bos 
zijn restanten van de Atlantikwall te zien, o.a. een 
tankgracht en twee verstopte bunkers. Boswachter 

Jenny van Leeuwen vertelt hierover tijdens een 
wandeling en op Walter Boerweide is een kleine 
tentoonstelling. Meer info: www.bunkerdag.nl.   
 

 

http://www.ks.nl/
http://www.diamanttheater.nl/
http://www.theaternadedam.nl/
http://www.museon.nl/
http://www.atlantikwallmuseum.nl/
http://www.haagshistorischmuseum.nl/
http://www.bezuidenhout.nl/
http://www.bunkerdag.nl/
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Wandel door Bezuidenhout met een gids 
Het Gilde Den Haag biedt speciaal voor 

geïnteresseerden een wandeling door de pracht en 
praal van het Bezuidenhout. U komt daarbij ook langs 
enkele borden van de wandelroute BB45. U moet zich 
vooraf opgeven. Ook in klein gezelschap kan de 
wandeling doorgaan. Meer informatie en opgave kan 
via www.gildedenhaag.nl.   
 

Herhaling: Lezing “Geschiedenis Bezuidenhout”  
Wegens grote belangstelling wordt de lezing over de 
geschiedenis van Bezuidenhout door Coos Wentholt 
van het Haags Gemeentearchief herhaald. De lezing 
is op maandag 29 juni om 19.00 uur in Bibliotheek 
Haagse Hout, Theresiastraat 195. Toegang is gratis, 

wel vooraf reserveren via de bibliotheek. 
 

 
 
Historische wandelroute BB45 permanent  

De nieuwe historische wandelroute “Bombardement 
Bezuidenhout ‘45” (BB45) is permanent in de wijk. 
Wilt u meer weten over het verhaal van 3 maart 1945 
en zien hoe de wijk voor en na het bombardement 
eruit zag? Trek dan uw wandelschoenen aan. De 
route voert u langs 13 locaties met fotoborden. Op 

deze borden en via de website www.BB45.nl treft u 
teksten, foto's, beeld- en geluidsfragmenten aan 
waarmee u een indringend beeld krijgt van de grote 
invloed die 3 maart 1945 op de wijk heeft gehad. 
Bijvoorbeeld de vlucht van de Britse bommenwerpers 
op de beruchte zaterdagochtend 3 maart. Maar ook 
de feestelijke opening van het beeld van Juliana van 

Stolberg door prinses Juliana in de jaren daarvoor. 
Ook vindt u een routekaartje om te printen. 

 
En doe de Kidsquiz 
Speciaal voor kinderen staat op elk bord een vraag 
over de locatie en het bombardement van 3 maart 
1945. De antwoorden kun je invullen op de website 

www.BB45.nl. En ook zien hoeveel je opgestoken 
hebt onderweg met goede antwoorden. Ook je ouders 
steken er zeker wat van op. 

 

 
 
Vertel uw verhaal over Bezuidenhout aan ons 

Wij zijn op zoek naar nog meer verhalen en foto’s uit 
de oorlogstijd over het leven in Bezuidenhout. Vooral 
verslagen van ooggetuigen uit hun jeugd zijn erg 
interessant voor ons. Graag komt Stichting 3 maart 
'45 in contact met deze bijzondere oud-wijkbewoners. 
Op de website www.BB45.nl leggen we de 
ooggetuigenverslagen graag vast in schrift en/of 

beeld om ze voor volgende generaties te behouden 
en het bombardement blijvend te kunnen herdenken. 
U kunt ons benaderen via een email naar de 
Stichting: 3maart45@bezuidenhout.nl.  
 
 

 
Nieuwsbrief Stichting ook per email 

De nieuwsbrief van de Stichting 3 Maart ’45 is ook 
digitaal te ontvangen. Op deze wijze proberen wij de 
hoge portokosten voor de verzending van de papieren 
nieuwsbrief te beperken. Indien u deze nieuwsbrief 
voortaan per email wilt ontvangen, laat het ons weten 

via de website www.bezuidenhout.nl bij ‘3 maart 45’ 
via de knop ‘aanmelden nieuwsbrief’. 
 
Donaties en schenkingen 
De Stichting 3 maart ’45 beoogt stil te staan bij de 
offers die zijn gebracht bij WOII en respect te 
betuigen aan hen die betrokken waren bij het 

bombardement op het Bezuidenhout. De Stichting is 
voor haar activiteiten geheel afhankelijk van donaties 
en schenkingen.  

 
Draagt u het werk van de Stichting een warm hart 
toe, dan is uw financiële bijdrage van harte welkom. 

Uw donatie kan naar nummer NL51 INGB 
0006930916 t.n.v. Stichting 3 maart ’45.  
 
 

 

De Stichting dankt u allen voor uw enthousiaste 
belangstelling voor de 70 jarige herdenking van het 

Bombardement op Bezuidenhout 3 maart 1945 en uw 
bijdrage hieraan. 

 

 

 
 

http://www.gildedenhaag.nl/
http://www.bb45.nl/
http://www.bb45.nl/
http://www.bb45.nl/
mailto:3maart45@bezuidenhout.nl
http://www.bezuidenhout.nl/

